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KATA PENGANTAR 

 Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan dan karunia-Nya sehingga diberikan kemudahan dan 
kelancaran dalam menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Penerapan Material 

Requirement Planning (MRP) Dalam Perencanaan Persediaan Bahan Baku N-Butanol 
Pada PT. XYZ”. 

 Penulisan tugas akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian di PT. XYZ. 
Tugas akhir ini difokuskan pada penelitian mengenai persediaan bahan baku solvent 

n-butanol dimana kerap kali terjadinya penumpukan maupun kekurangan pada 
gudang raw material. 

 Penulis menyadari bahwa tersusunya tugas akhir ini tidak lepas dari 
bimbingan, bantuan, serta dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah membantu kelancaran proses penyusunan tugas akhir, khususnya 
kepada: 

1. Ibu Dr. Zulfa Fitri Ikatrinasari. MT selaku Ketua Program Studi Teknik Industri 
Universitas Mercubuana Jakarta dan pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi dalam proses penyusunan tugas akhir. 

2. Ibu Silvy Ariyant, ST., M.Sc selaku Wakil Ketua Program Studi Teknik Industri. 
3. Bapak dan ibu dosen program studi Teknik Industri atas segala ilmu yang telah 

diberikan. 
4. Bapak Rino Nur Fadly selaku Supervisior divisi RMP yang telah memberikan 

arahan, masukan, dan informasi dalam proses penyusunan tugas akhir.  
5. Kepada Kak Hana, Evita Sari, Tias, Pak Budi, Pak Ricky, Ibu Mamih, Pak Ilman, 

Pak Sunaryo,Pak Bahri, dan seluruh jajaran karyawan PT. XYZ yang telah 
membantu untuk bersosialisasi dan memberikan informasi di perusahaan. 

6. Kepada kedua orang tua, adik, dan keluarga besar atas kasih sayang, doa, 
bimbingan, serta dukungan yang tidak pernah putus dalam penyusunan tugas 
akhir ini. 

7. Kepada Arfan Abdurahman, Sari, Melceny, Asty, Muti, Jams, Tian, Bayu, 
sahabat Bactery, dan kawan Teknik Industri (2017) yang turut serta membantu 
memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan tugas akhir ini. 
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8. Kepada seluruh pihak lain yang memberikan dukungan motivasi kepada penulis 
dalam  penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
 

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari 
kata sempurna. Hal ini dikarenakan kekurangan dan keterbatasan penulis baik dari 
sudut pengetahuan, pengalaman, maupun kurangnya keterlampilan dalam bidan 
menulis karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat 
penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan. 
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        41616120020 

http://digilib.mercubuana.ac.id/




